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Předmluva 
 
Firma E.ON se výslovně hlásí k deseti principům UN Global Compact. Tím firma E.ON 
podporuje základní principy v oblasti lidských práv, pracovních norem, standardů ochrany 
životního prostředí a používání vysokých etických a morálních standardů v podnikání. 

 

 
Tyto principy hrají důležitou roli i ve vztazích mezi firmou E.ON a dodavateli a jsou zakotveny 
v kodexu dodavatele firmy E.ON. 

 
 
Naši „dodavatelé“ (včetně jejich orgánů, zaměstnanců, reprezentantů, subdodavatelů  
a prodejních partnerů) dodržují všechny dotčené tuzemské a zahraniční právní předpisy a 
zdrží se jakéhokoli jednání, které by mohlo vést k tomu, že by firma E.ON nebo podnik s ní 
spojený porušil platné zákony nebo by podle nich mohl být potrestán. Kromě toho od svých 
dodavatelů očekáváme ve smyslu UN Global Compact zejména dodržování následujících 
standardů: 

 

 
• sociální standardy – uznávání lidských práv a zajištění přiměřených pracovních 

podmínek pro zaměstnance 
• environmentální standardy – minimalizace zatížení životního prostředí 
• Governance standardy – používání vysokých etických a morálních podnikatelských 

standardů s cílem dodržovat platnou legislativu (Compliance) 
 
 
Firma E.ON je připravena pracovat společně se svými dodavateli na tom, aby splnili 
požadavky výše uvedených standardů. Firma E.ON si vyhrazuje právo kontrolovat pomocí 
jedné z následujících metod, v jaké míře je kodex dodavatele dodržován: vlastní informace, 
informace od třetích osob, předložení certifikátů a povolení prokázat dodržování kodexu 
dodavatele auditem v místě. 

 
 
Kodex dodavatele je součástí všech smluv mezi firmou E.ON a dodavatelem a jeho 
subdodavateli. Pokud dodavatel nedodržuje některý aspekt kodexu dodavatele, je od něj 
očekáváno, že provede nápravná opatření. Firma E.ON si vyhrazuje právo vypovědět 
smlouvy s těmi dodavateli, kteří nejsou schopni prokázat, že dodržují kodex dodavatele. 
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Sociální standardy 
 
Uznávání lidských práv 
Očekáváme od našich dodavatelů, že akceptují a podporují Všeobecnou deklaraci 
lidských práv OSN a že se nezapojí do porušování lidských práv. 

 
 
Bezpečnost práce a ochrana zdraví na pracovišti 
Naši dodavatelé musí zajistit podmínky pro bezpečnou práci svých zaměstnanců a 
ochranu zdraví na pracovišti s ohledem na platné zákony a předpisy. Všechna 
bezpečnostní a zdravotní rizika, kterým jsou zaměstnanci vystaveni, musí být přiměřeně 
posouzena a musí být realizována potřebná bezpečnostní opatření. Kromě toho musí být 
zaměstnanci pravidelně školeni v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 
 
Zákaz dětské práce a nucené práce 
Dodavatelé nestrpí dětskou práci, nucenou práci nebo jinou nedobrovolně vykonávanou 
práci ve smyslu konvencí Mezinárodní organizace práce (ILO). 

 
 
Zákaz diskriminace nebo znevýhodnění 
S každým zaměstnancem bude zacházeno s respektem a důstojně. Žádný zaměstnanec 
nebude fyzicky, psychicky, sexuálně nebo verbálně obtěžován nebo zneužíván kvůli 
svému pohlaví, rase, vyznání, věku, rodinným poměrům nebo původu. 

 

 
Transparentní pracovní doba a odměňování 
Pracovní doba musí být v souladu s platnými zákony. Zaměstnanci musí mít pracovní 
smlouvy, ve kterých je stanovena pracovní doba a odměňování. Všechny odměny musí 
být vypláceny neprodleně a v souladu s platnými zákony. 

 
 
Volnost sdružování a právo na kolektivní vyjednávání 
Naši dodavatelé respektují právo svých zaměstnanců na svobodné sdružování a 
kolektivní vyjednávání v rámci platných zákonů a konvencí Mezinárodní organizace práce 
ILO. 
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Environmentální standardy 

Ochrana životního prostředí 
Od svých dodavatelů očekáváme, že vypracují a aplikují konkrétní politiku ochrany 
životního prostředí a že budou v rámci své podnikatelské činnosti dodržovat všechny 
platné zákony a předpisy týkající se ochrany životního prostředí. 

Nakládání s nebezpečnými látkami 
Při nakládání s látkami, které jsou klasifikovány jako nebezpečné při úniku do okolního 
prostředí, je nutno zajistit bezpečnou manipulaci, přepravu, skladování, recyklaci nebo 
likvidaci. 

Redukce využívání zdrojů, snižování odpadů a emisí 
Kontinuální zvyšování efektivity ve smyslu uvědomělého a šetrného nakládání se zdroji je 
důležitou součástí managementu a řízení provozu. Odpady jakéhokoli druhu a veškeré 
emise do vzduchu, vody nebo půdy musí být minimalizovány, označovány a sledovány. 

Governance standardy 

Kartelové právo a kontrola obchodu 
Naši dodavatelé dodržují veškeré platné národní a mezinárodní úpravy kartelového práva 
a kontroly obchodu a provádějí v této souvislosti přiměřená a potřebná preventivní 
opatření. 

Korupce a uplácení 
Naši dodavatelé působí proti korupci a uplácení a zajistí, aby osobní vztahy neměly vliv 
na podnikatelskou činnost 

Praní peněz 
Naši dodavatelé se zdrží jakékoli formy praní peněz. 

Konflikt zájmů 
Naši dodavatelé i bez požadavku zajistí, aby mezi nimi a firmou E.ON nedošlo ke konfliktu 
zájmů nebo aby byl tento konflikt po odhalení odstraněn a firma E.ON o tom byla 
informována. 

My  (jméno společnosti), 

svým podpisem potvrzujeme, že splňujeme výše uvedné standardy. 

místo / den         podpis  
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